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Denne dansk produceret kontakt har indbygget Z-Wave, og med de 4 kontakter, har 
du mulighed for at styre 4 forskellige Z-Wave scener, og en relæ udgang. 
 
Kontakten virker på TrueGuard SmartHome når den har isat Z-wave modul.  
Med kontakten kan du tænde/slukke 230 V direkte, som en alm. Kontakt samtidig 
med at de 4 knapper kan programmeres til at starte Scenarier i SmartHome.  
 
Bemærk : For at kontakten virker med TrueGuard SmartHome skal SmartHome alarmen have z-wave modul 
monteret.  

 
Oversigt over kontakten   
 
Forsiden  
Kontakten har 4 tryk kontakter :  

1. Starter scenarie 1 i SmartHome alarmen samt 
tænder/slukker for indbygget 230 V relæ. Benyttes også ved 
sammenkodning.  

2. Starter scenarie 2 i SmartHome alarmen 
3. Starter scenarie 3 i SmartHome alarmen 
4. Starter scenarie 4 i SmartHome alarmen 

 
Bagside / forbindelser  
Tilslut nul (N) og fase (L) og brug evt de ekstra terminaler til at loope 
videre. Benyt nul (N) og PIL-terminalerne til at forbinde til 230 V AC 
udgang, som eksempel lampeudtag. Denne udgang tændes og 
slukkes med knap 1 og kan ligeledes styres direkte fra SmartHome 
alarmen.  
 
 
 
 
 
Specifikationer :  
 
Dimensioner 45 x 47 x 32 mm 
Strømforsyning 230 V AC, 50 Hz 
Strømforbrug 0,3 W standby (Maks. 0,6 W) 
Protokol Z-Wave Plus 
Rækkevidde Op til 50 meter 
Z-Wave Repeater Ja 
Relæ OUtput Maks 1000 W resistiv belastning, eller op til 150 W induktiv belastning 
 
 

Montering 
Kontakt modulet monteres i en standard fuga 1 moduls dåse (forfra eller bag-dåse).  
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Sammenkodning med TrueGuard SmartHome  
Sådan koder fuga kontaktmodulet ind i TrueGuard SmartHome :  
 
Det er vigtigt at vejledningen følges slavist – derfor læs den igennem flere gange før du går i gang.  
 

1. Sikre at der er 230 V strøm på kontakt modulet.  
2. Lokalt på SmartHome alarmens skærm skal du trykke på tandhjulet (indstillinger) 
3. Benyt standardkoden 7982 
4. Gå ind i menuen ”Z-wave undtagelser” 
5. Tryk præcis 3 gange (hurtigt) på nulstillings knappen i midten af kontakten, hvorefter kontakten vil 

sende test signal til SmartHome alarmen.  
6. Efter enheden er kommet frem på skærmen, så skal du trykke på den blå ”tilbage pil” 
7. Log ind på din TrueConnect konto til SmartHome alarmen på 

www.TrueConnect.dk  
8. Gå ind under Indstillinger på TrueConnect.dk  
9. Benyt koden 7982.  
10. Tryk på + (tilføj enhed) knappen øverst til højre for at få alarmen til at 

lytte efter ny enhed.   
11. Tryk præcis 3 gange (hurtigt) på nulstillings knappen i midten af 

kontakten, hvorefter kontakten vil sende test signal til SmartHome 
alarmen.  

12. Nu vil kontakten komme frem på TrueConnect som ny enhed (Trykknap) 
13. Vælg enheden, så den bliver tilføjet.  
14. Herefter kan kontakten indstilles til hvillet Scenarie skal starte ved de 

forskellige tryk. Dette gøres i TrueConnect under Styring -> Enhed.  
 
Knap nr. 1 vil altid tænde/slukke 230 V AC udgangen og evt. det scenarie, der er opsat i TrueConnect.  
 

 
 
Herefter kan kontakten indstilles til hvillet Scenarie skal starte ved de forskellige tryk. Dette gøres i 
TrueConnect under Styring -> Enhed.  

- Opret først et Scenarie under Scenarie  
- Herefter kan du vælge hvilket scenarie som hver knap skal starte.  

 
Se også youtube videoer – søg efter TrueGuard på Youtube.com  
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Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.  
 
FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook : 
https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/  
 
YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her: 
https://www.youtube.com/channel/UCpHlY29gQAxOTsEeGAFHQew   
NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig 
nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk  
 
 

 
 


